
 

 

RESPOSTAS ÀS CONSULTAS 

BLOCO 01 

 

PERGUNTA 1  

Seria possível demarcar exatamente os posicionamentos referenciais das cabeceiras e seus 

respectivos níveis? 

RESPOSTA  

O proponente deve observar a descrição detalhada das áreas de intervenção no item 7.3  do 

Termo de Referência (páginas 30 e 31).  Entende-se como limite  “limite mínimo de margem” 

a definição da área mínima da cabeceira que deve ser trabalhada. 

No entanto, para atender à solicitação,  foram acrescidas as  delimitações e marcações 

referentes à cada cabeceira na planta de levantamento planialtimétrico topográfico, 

disponibilizada no link à seguir: 

Anexo 5.6 - Levantamento Topográfico e Planialtimétrico / DWG e Ortomosaicos /Porto Digital 

- Malaquias - V2 - R01.dwg 

-------------------------------- 

PERGUNTA 2  

Tipologia das passarelas é livre? Há alguma restrição de altura para os arcos estaiados? 
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RESPOSTA 

Consulta em análise. Resposta será publicada assim que possível. 

------------------------- 

PERGUNTA 3 

Há alguma previsão de volume de pedestres e ciclistas que utilizarão as passarelas? 

RESPOSTA 

Não há estudos específicos que tratem da previsão de volume de pedestres e ou ciclistas para 

os trechos específicos das cabeceiras de pontes do concurso travessias, no entanto cada 

proponente deverá observar atentamente ao Anexo 6.4 (Diretrizes para Elaboração de 

Projetos Urbanísticos e Paisagísticos do Parque Capibaribe), documento que serve de base 

para o desenvolvimento dos projetos para os espaços do Parque Capibaribe, especialmente os 

itens: 2.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.3.3.6, 3.3.8.  

Além disto, deve-se levar em consideração nas propostas a compatibilização com os projetos 

existentes (Anexos 6.5; 6.6 e 6.7), conforme descrito no Termo de Referência, item 7.3. 

------------------------- 

PERGUNTA 4 

Há a possibilidade de proposição de um ponto estrutural auxiliar na linha do mangue? Ou esta 
faixa não permite qualquer interferência, mesmo que de baixo impacto? 
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RESPOSTA 

Sim, há possibilidade de proposição de pontos de estrutura na linha do mangue e demais áreas 

de margem, no entanto recomendamos que cada proponente observe atentamente ao Anexo 

6.4 (Diretrizes para Elaboração de Projetos Urbanísticos e Paisagísticos do Parque Capibaribe), 

documento  base para o desenvolvimento dos projetos para os espaços do Parque Capibaribe, 

especialmente os itens: 2; 3.1.4; 3.3.2.1; 3.3.3; 3.3.10; 3.3.3.5; 3.4; 3.4.4. 

Ademais, de acordo com a Lei n° 16.930/2003, parágrafo 5º, inciso IV, Artigo 1°, é possível 

fazer a supressão total ou parcial da vegetação de preservação permanente para execução de 

obras, planos, atividades ou projetos considerados de utilidade pública, neste sentido, deve-

se “Avaliar as possíveis soluções estruturais de forma a minimizar ao máximo os impactos no 

meio ambiente natural e nas dinâmicas das águas” (item 3.4.4 do Anexo 6.4) 

Além da área de mangue, os proponentes devem respeitar a calha de navegabilidade, 

conforme item 7.2.5 do Termo de referência. 


